De hittillsvarande dödsfallen i Covid-19 är omkring 700.000 globalt,
vilket gör sjukdomen bara till den 20:de dödligaste.
Den sammantagna dödligheten i de metabola sjukdomarna är 60
gånger högre.
Coronapandemin finns inte och har aldrig funnits!
RÄDDA SVERIGE FRÅN KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILL ER ALLA GODA SVENSKA
MEDBORGARE
Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen
Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket,
REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET,
KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, SVT/SR och alla Sveriges
landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla
landsting/regioner, får del av denna skrivelse
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och
myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär
dagboksblad med vändande e-post
2020-09-07
Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, socialstyrelsen,
folkhälsomyndigheten, Sveriges alla regioner(fd landsting), SVT/SR och riksmedia,
förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen Sveriges
medborgare/era uppdragsgivare

MEDICAL TYRANNY del 3 / SKOLMEDICIN/ VACCIN
VANSINNET & GLOBALIST VANSINNET
DEPOPULATIONS AGENDAN MOT NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARE
RÄDDA SVERIGE FRÅN KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR
KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR ÄR ETT ENORMT HOT OCH
HAT EMOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE
Du förstår ännu mera om denna KLAN utan personligt ansvar efter dagens
massutskick, du förstår ännu mera om SVERIGE VANSINNET!
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KLANER STYR I SVERIGE
Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]
Skickat: den 7 september 2020 00:24
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Klaner styr i Sverige

Här tvingas vice rikspolischef att tillstå att minst 60 invandrarklaner
finns i Sverige som kommit hit enbart för att leva av kriminalitet. Familjernas
unga pojkar i utanförskapsområden har till uppgift att sälja narkotika, utföra
rån, mord, våldtäkter, misshandel…..allt för att vara familjen och klanen till
lags. https://youtu.be/qXnC0Ttk6cw
Det finns bara ett sätt att få stopp på detta, även om det kommer att innebära att ett
antal mp-politiker kommer att sitta i tv och gråta över att dessa barn blir illa
behandlade!
Så fort ett av dessa ”barn” har begått ett brott så ska barnets hela familj
utvisas direkt (far och mor, farmor, farfar, mormor, morfar, kusiner och annan
släkt), inget undantag!
För dessa kriminella klanmedlemmar är i första hand familjen och i
andra hand klanen det viktigaste i livet, svensk lagstiftning och svensk
kultur skiter dom fullständigt i. Om hela familjen utvisas direkt när dessa ”barn” begår
ett brott, så kommer dessa barn att omedelbart sluta begå brott, för familjen är allt för
viktig!
Tyvärr kommer detta aldrig att ske!
Detta är inte människor som har flytt från krig, det är kriminella människor med
en helt annan kultur än vår, därför kommer de aldrig att bli ”svenskar”! Detta
förstår alla medborgare utom politiker! Det är vi medborgare som väljer
politiker…. Slut citat.
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"Minst 40 kriminella klaner i Sverige, "kommit hit bara för
att begå brott"
Minst ett 40-tal kriminella klaner är verksamma i Sverige, säger biträdande
rikspolischef Mats Löfving i Lördagsintervjun i Ekot. Enligt Löfving har klanerna
migrerat till Sverige enbart för att ägna sig åt brottslighet, och uppfostrar dessutom
sina barn till ett liv i organiserad kriminalitet.
5 sep 2020. Slut citat
Sprid vidare i alla dina nätverk
Lyssna på vad som delges om detta i Sveriges Radio
https://www.youtube.com/watch?v=qXnC0Ttk6cw&feature=youtu.be

Enormt viktig och mycket allmänbildande artikel av Lars Bern 202009-06, som uppenbart ska delges i sin helhet i SVT/SR och riksmedia, om
dessa värnar nationen Sveriges medborgare.
Dessutom delges av alla folkvalda politiker och deras lakejer
tjänstemän/kvinnor anställa inom stat, regioner och kommuner, alla UTAN
PERSONLIGT ANSVAR, till nationen Sveriges medborgare, om dessa värnar
nationen Sveriges medborgare, citat

Att jaga en skugga
Skolmedicinen och makteliten är idag fullt sysselsatta med att jaga och låtsas
bekämpa en skugga – SARS-CoV-2 viruset. Strategin är att skapa maximal
rädsla hos befolkningen för att lättare driva igenom sin agenda The Great Reset och
sälja miljardtals vaccindoser. Coronapandemin är nämligen en skuggbild av något
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som jag skrivit om upprepade gånger här på min blogg. Jag gav även ut boken Den
Metabola Pandemin för två år sedan där jag i detalj beskriver den sjukligheten och
vad man bör göra åt den.
Forskarsamhället börjar nu få en allt klarare bild av vad coronapandemin verkligen
handlar om. Det visar sig att de människor som blir allvarligt sjuka och ofta dör i
Covid-19, till uppåt 90 procent uppvisar en eller fler metabola diagnoser samt ofta
brist på viktiga vitaminer och mineraler.
För övriga människor med bara enstaka undantag är Covid-19 mest som en vanlig
förkylning eller influensa. Studier visar även att risken med den metabola sjukligheten
vida överträffar de drastiska åtgärder som vidtas för att minska smittan. Åtgärder för
en snabb kostomläggning bort från socker, andra kolhydrater och vegetabiliska oljor
skulle på tre veckor ge en långt större effekt än nedstängningar, karantäner och
ansiktsmasker.
Det tillstånd vid Covid-19 som ofta anses leda till döden är vad man kallar ARDS,
vilket står för Acute respiratory distress syndrome. Studier visar nu att det snarare är
ett tillstånd som skulle kunna kallas Acute vascular distress syndrome, alltså att det
inte bara är andningsorganen som angrips utan alla blodkärl i kroppen inklusive de i
lungorna.
Detta beror på att viruset angriper endotelet i blodkärlen och
inflammerar det så att det uppstår en massa små blödningar i en rad
organ som ger upphov till blodproppar.

Man skulle kunna likna det vid en massiv skörbjugg. Det är dessa små
blodproppar som skadar organen i kroppen inklusive hjärnan och som
förklarar den långtidsjuklighet som ofta visar sig följa på en Covid-19.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vilket är då boten mot skörbjugg, jo C-vitamin? Det förklarar C-vitaminets
centrala roll för att skydda mot Covid-19 som påtalats av en rad forskare inom
alternativmedicinen.

C-vitamin spelar en central roll för att bilda ett starkt och
motståndskraftigt endotel i blodkärlen. Färska studier visar mycket riktigt
att de som blir allvarligt sjuka i Covid-19 uppvisar mycket låga till obefintliga halter av
vitaminet. När alternativläkaren Annika Dahlqvist påtalade C-vitaminets centrala roll i
en Expressenintervju i vintras, blev hon av skolmedicinaren professorn Björn Olsen
anklagad för kvacksalveri. Så totalt okunnig är vår skolmedicin.
För att fästa politikernas och allmänhetens uppmärksamhet på den
metabola pandemin som tar 40 miljoner liv i förtid varje år, bildade vi
för tre år sedan Riksföreningen för Metabol Hälsa. Föreningen har för ett år sedan
tillskrivit regeringen och alla riksdagspartierna med uppmaningen att börja ta itu med
den omfattande metabola ohälsan.
Vi fick inte ett livstecken från den svenska politiska adeln.
Om man lyssnat till vår uppmaning och satsat en bråkdel av vad som nu satsas på
corona-åtgärder, så hade en stor del av de 6000 liv som nu gått till spillo kunnat
räddas.
Istället vräker man ut pengar på meningslösa åtgärder för att
bekämpa en skugga av den metabola pandemin – sorgligt!
Propagandan har basunerat ut att hög ålder är den främsta riskfaktorn vid
Covid-19, men det är fel. Det är de kroniska metabola sjukdomarna som är den
främsta riskfaktorn, långt viktigare än ålder. Att man på detta sätt blandar bort korten
beror på att ju äldre människor blir, ju fler metabola diagnoser samlar de på sig.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Och bor dessa dessutom på undermåliga äldreboenden som i
Sverige, har de ofta svår brist på de viktigaste vitaminerna (C och D)
och mineralerna.
Precis som vid säsongsinfluensan är det alltid ett litet antal personer som blir
väldigt sjuka utan synbar orsak. Vi ser hur etablissemangets medier medvetet
lyfter fram dessa få fall för att bidra till en maximal men obefogad rädsla hos
allmänheten.
Sanningen är den att utan de vanliga metabola sjukdomarna vore
inte Covid-19 ens i närheten av en pandemi.
De hittillsvarande dödsfallen i Covid-19 är omkring 700.000 globalt,
vilket gör sjukdomen bara till den 20:de dödligaste.

Den sammantagna dödligheten i de metabola sjukdomarna är 60
gånger högre.
Dödligheten i dessa åkommor kommer nu att öka eftersom coronahysterin trängt
undan diagnostisering och behandling av dem. I Sverige räknar man att många
behandlingar kommer att senareläggas med upp till ett år.
Min uppmaning till skolmedicinen och till den politiska adeln är att
sluta skrämma med och jaga en skugga.
Ta istället itu med det verkliga problemet som är alla de kroniska
ämnesomsättningssjukdomarna. Gör ni det, löser ni samtidigt problemet med Covid19 sjukligheten, vilket absolut inte det vaccin som Big Pharma nu säljer på er
kommer att göra.
Erfarenheten visar att influensavacciner är mycket ineffektiva och ytterst diskutabla
eftersom de måste upprepas årligen p.g.a. virus benägenhet att mutera.
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Åtgärder för en bättre metabol hälsa löser problemet för gott, men
tyvärr finns det ett medicin- och livsmedelsindustriellt komplex som
inte vill se någon sådan lösning.
Lars Bern
Slut citat
LÄS HELA ARTIKELN FLERA GÅNGER
SPRID SEDAN VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK FÖR ATT NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARE SKA FÅ TILLGÅNG TILL ALLMÄNBILDNING, VERKLIGHETEN
OCH SANNINGEN OM GLOBALIST VANSINNET, SKOLMEDICIN VANSINNET &
VACCIN VANSINNET.
KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR ETT ENORMT HOT MOT
NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE
ETT FULLSTÄNDIGT VANSINNE SOM BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING,
RIKSDAGEN, ALLA REGIONER OCH KOMMUNER I SVERIGE OCH ALLA
TJÄNSTEMÄN/KVINNOR ANSTÄLLDA INOM STAT, REGIONER OCH
KOMMUNER TILLSAMMANS MED SVT/SR OCH RIKSMEDIA.
Här finner du Lars Berns artikel, sprid den vidare i alla dina nätverk
https://anthropocene.live/2020/09/06/att-jaga-en-skugga/

De hittillsvarande dödsfallen i Covid-19 är omkring 700.000 globalt,
vilket gör sjukdomen bara till den 20:de dödligaste.
Den sammantagna dödligheten i de metabola sjukdomarna är 60
gånger högre.
Coronapandemin finns inte och har aldrig funnits!
RÄDDA SVERIGE FRÅN KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalle Hellberg i massutskick 2020-09-06 delger också om verkligheten, MYCKET
ALLMÄNBILDANDE INFORMATION, citat

Coronapandemin finns inte och har aldrig funnits!
Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]
Skickat: den 6 september 2020 13:27
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Coronapandemin finns inte och har aldrig funnits!

Stefan Sauk tar till orda
https://www.youtube.com/watch?v=S8txk0zTWlE

Här erkänner myndigheter och experter att Covid-19 kanske bara orsakat 15%
av dödsfallen i Sverige, det är därmed ingen pandemi!
https://youtu.be/HbRMDY0pNGU

(I USA gäller att man nu erkänner att bara ca 6% av de som i statistiken påstås ha
dött av Covid-19, har gjort det, 94% har alltså dött av andra orsaker).

Så här är det!
Den verkliga makten på vår Jord, liksom även småpåvarna i nationella regeringar,
militären och andra makthavare har bara två metoder för att få folket totalt lydiga och
fogliga, det är pandemier och krig!
Någon har sagt:
”Regeringar älskar pandemier av samma anledning som de älskar
krig. Eftersom det ger dem möjlighet att införa kontroller över befolkningen
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mekanismer för att ordna och genomdriva lydnad."

En världslig sjukdom är vad läkemedelsindustrin (och Bill Gates)
önskar sig, tänk att få tillverka och sälja ett vaccin för alla Jordens
innevånare, vilka vinster! Det behöver inte finnas en sådan sjukdom, det
räcker med att folket tror att det finns en sådan!

Det gäller alltså att skapa rädsla och vidmakthålla denna rädsla för
en världslig sjukdom som påstås kan ta död på stora delar av
människorna på vår Jord!

Det är precis vad som sker och skett detta år, och man måste nu
fortsätta att inbilla oss om att detta Covid-19 tar nya tag med att
desarmera befolkningen, därför kommer vi dagligen att få höra att konstaterad
sjukdom ökar i vissa delar av landet och i vissa nationer, trots att det inte sker.

Detta har och kommer att basuneras ut i de olika nationerna av
”nyttiga idioter”, i Sverige finns Anders Tegnell m fl samt en med
makten lierad massmedia (SR, SVT, TV4, MSM-tidningar…).
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi kommer att söndertjatas av budskap som ”hålla avstånd, munskydd eller inte,
sjukvård som går på knäna, tvätta händerna, hålla oss hemma….” ända fram till att
det finns vacciner, då kommer uppmaningar om att alla måste gå med på vaccinering
(kanske tvångsvaccinering?).

Det är enkelt att själv konstatera att om inte förkylda boende inom
åldringsvården, som fått aktiv dödshjälp med t ex morfin, räknats
med bland Covid-19 avlidna, så är statistiken precis densamma som alla
andra år med säsongsinfluensa, ingen pandemi har därmed förekommit i
Sverige eller någon annanstans.
Slut citat
Stor heder till den mycket goda medmänniskan Kalle Hellberg för detta som nationen
Sveriges medborgare såklart ska delges, HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA
DINA NÄTVERK.

Mycket viktig video om Bill Gates, vacciner, kontroll,
pandemi och påverkan på global media med mera ser du
här
Sprid vidare i alla dina nätverk
https://www.youtube.com/watch?v=ZQcvuftqXFY

Dr Mercola delger 2020-09-07 en mycket viktig artikel om bl.a. Bill Gates, citat

Gates' Keepers of Journalism
By injecting millions of dollars into various industries, companies and organizations,
Gates has risen to become one of the most influential individuals in the world, and

De hittillsvarande dödsfallen i Covid-19 är omkring 700.000 globalt,
vilket gör sjukdomen bara till den 20:de dödligaste.
Den sammantagna dödligheten i de metabola sjukdomarna är 60
gånger högre.
Coronapandemin finns inte och har aldrig funnits!
RÄDDA SVERIGE FRÅN KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------he’s become increasingly insulated from negative reviews thanks to the fact that he
also funds journalism
Gates has given more than $250 million to media companies, including BBC, NBC, Al
Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, the
Financial Times, The Atlantic, the Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le
Monde, PBS NewsHour and the Center for Investigative Reporting
Journalistic organizations such as the Pulitzer Center on Crisis Reporting, the
National Press Foundation, the International Center for Journalists, the Solutions
Journalism Network and The Poynter Institute have also received grants from the
Gates Foundation
The Bill & Melinda Gates Foundation also has an agreement with Elsevier. Any
research supported by the foundation must be published “gold open access.” This
means all Gates Foundation’s sponsored research is free for anyone to read — thus
maximizing the exposure of those studies
Another recipient of grants is the Leo Burnett Company, an advertising agency
owned by Publicis, the third largest ad agency in the world. Publicis also funds the
self-proclaimed arbiter of truth in media, NewsGuard, and the newly launched “tool
against online health care hoaxes,” HealthGuard
Slut citat
Läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/07/bill-and-melinda-gates-foundationmedia.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200907Z2&mid=DM6
47801&rid=958408901

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR
VERKAN
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT
ANSVAR ska förpassas till soptippen.
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att
FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs.
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REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN,
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH
RIKSMEDIA?
STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I
SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,
SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT
ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM
LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET
TILLKOM?

Kom särskilt ihåg
GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN

AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR
ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI
Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot
mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR
DE SAMHÄLLSFARLIGAS KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT
ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

De hittillsvarande dödsfallen i Covid-19 är omkring 700.000 globalt,
vilket gör sjukdomen bara till den 20:de dödligaste.
Den sammantagna dödligheten i de metabola sjukdomarna är 60
gånger högre.
Coronapandemin finns inte och har aldrig funnits!
RÄDDA SVERIGE FRÅN KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE,
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I
SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH
DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT,
REGIONER OCH KOMMUNER
Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES
MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen
VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
Syltryggarnas paradis
Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt
många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära
och kära.
Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati,
rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du
kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream
media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det
tills motsatsen är bevisad
Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering,
jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa
jag värnar framför allt annat.
Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter
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Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://soundcloud.com/ulf-bittner
Sweden
e-post voulf56@gmail.com
e-post eueeshealthcare@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

